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Tema: Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 
bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomos nuostatos (vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų pagrįsta 
nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS
REZOLIUCIJA

Deputatų Rūmai,

• atsižvelgdami į Deputatų Rūmų darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnį,

• primindami, kad Žemės ūkio, vynuogininkystės ir kaimo plėtros komitetui pateiktas pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas 
ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos, (vieno bendro žemės ūkio rinkų 
organizavimo reglamentas) – pasiūlymas dėl teisės akto, kurį pateikė Europos Komisija 
(COM (2010) 799) ir kurio atitiktis subsidiarumo principui yra tikrinama,

• pažymėdami, kad Žemės ūkio, vynuogininkystės ir kaimo plėtros komitetas 2011 m. kovo 7 d. posėdyje 
priėmė pagrįstą nuomonę dėl minėtos teisėkūros iniciatyvos,

priima sprendimą pritarti šiai Žemės ūkio, vynuogininkystės ir kaimo plėtros komiteto 
pagrįstai nuomonei, kuri yra tokia:

„Žemės ūkio, vynuogininkystės ir kaimo plėtros komitetas, išnagrinėjęs pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems 
žemės ūkio produktams taikomos nuostatos, (vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) nuostatų 
suderinamumą su subsidiarumo principu, reiškia abejonių dėl pasiūlymo nurodytu pavadinimu, toliau 
pateikdamas to priežastis.

Preliminarios pastabos

Žemės ūkio, vynuogininkystės ir kaimo plėtros komitetas pažymi, kad Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, 
nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas 
nuostatas, (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) turi būti suderintas įgyvendinant Sutartį 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač SESV 290 ir 291 straipsnius.

Žemės ūkio, vynuogininkystės ir kaimo plėtros komitetas primena, kad Europos Sąjungos teisės aktai su Lisabonos 
sutartimi turi būti derinami užtikrinant pakankamą ir tinkamą teisės aktų stabilumą.

Parlamento komitetas pabrėžia, kad sprendimas priimti deleguotus aktus (SESV 290 straipsnis) turi būti priimamas 
apdairiai ir tik konkrečiais bei ribotais atvejais. O pasiūlyme apskritai numatoma priimti per daug deleguotų aktų, be 
to, nepakankamai apibūdinami šių aktų tikslai, turinys ir taikymo sritis.

Pavyzdžiui, Parlamento komitetas nepritaria vartojamam teiginiui „...Komisija deleguotais teisės aktais gali
priimti…“, kuris nepakankamai tikslus, todėl galėtų kilti teisinių prieštaravimų.
Be to, labai daug šių aktų yra techninio pobūdžio ir jų tikslas – vienodai įgyvendinti teisės aktus Europos Sąjungoje.

Iš esmės turėtų būti sudarytos sąlygos sprendimus, susijusius su labai didele dalimi numatytų nuostatų ir priemonių, 
priimti įgyvendinimo aktais, o ne deleguotais aktais.

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad Europos Komisija, siekdama užtikrinti būtiną deleguotų aktų kokybę ir galimybę juos 
įgyvendinti, turi laiku konsultuotis su valstybių narių ekspertais ir tinkamai atsižvelgti į jų nuomonę.

Iš tikrųjų įgyvendinant bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą (BŽŪRO) šiuo metu glaudžiai bendradarbiaujama 
su valstybėmis narėmis, kurioms atstovauja nacionaliniai ekspertai, visų pirma Bendro žemės ūkio rinkų 
organizavimo vadybos komitete.

Žemės ūkio, vynuogininkystės ir kaimo plėtros komitetas mano, kad priėmus siūlomą reglamentą, kuriuo Europos 
Komisijai suteikiama daug įgaliojimų, labai sumažės valstybių narių galimybė aktyviai dalyvauti sprendimų 
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priėmimo procese, todėl nebebus galima atsižvelgti į įvairią patirtį, valstybėse narėse įgytą regionų lygmeniu, kuri 
labai svarbi siekiant tinkamai įgyvendinti visus teisės aktus bendro rinkų organizavimo srityje.

Pasiūlymo dėl reglamento nuostatų suderinamumo su subsidiarumo principu tyrimas

Europos Komisijos pasiūlyme išbrauktos tam tikros V priedo nuostatos, todėl už šią sritį tampa atsakinga vien 
Komisija – ji deleguotais aktais priima atitinkamas priemones.

Pavyzdžiui, dabartinėje Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas) V priedo A skirsnio II punkto 1 dalyje apskritai ir besąlygiškai nurodoma, kad valstybė narė galvijų 
skerdenų klases gali skirstyti į tris poklasius. Europos Komisijos pasiūlyme ši bendra nuostata išbraukta, jos 
pasiūlymo 35 straipsnio 3 dalies a punkte numatoma leisti į poklasius skirstyti deleguotais aktais.

To paties reglamento V priedo A skirsnio IV punkte apskritai ir besąlygiškai nurodoma, kad valstybė narė gali leisti 
galvijų skerdenas pateikti kitaip negu nurodyta, jei to reikia dėl kainų statistikos. Komisijos pasiūlyme ši bendra 
nuostata išbraukta, o jo 35 straipsnio 3 dalies b punkte numatoma tai leisti deleguotais aktais.

Taip pat Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 V priedo B skirsnio H punkto I dalyje apskritai ir besąlygiškai 
nurodoma, kad valstybė narė gali leisti kiaulių skerdenas pateikti kitaip negu nurodyta esant tam tikroms sąlygoms. 
Komisijos pasiūlyme ši bendra nuostata išbraukta, o jo 35 straipsnio 3 dalies d punkto i papunktyje numatoma tai 
leisti deleguotais aktais.

Panašiai ir V priedo C skirsnio IV punkte apskritai ir besąlygiškai nurodoma, kad valstybė narė gali leisti avių 
skerdenas pateikti kitaip negu nurodyta esant tam tikroms sąlygoms. Komisijos pasiūlyme ši bendra nuostata 
išbraukta, o jo 35 straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktyje numatoma tai leisti deleguotais aktais.
Šiomis keturiomis nuostatomis pakeičiama vykdoma politika, panaikinami tam tikri valstybių narių įgaliojimai ir 
pažeidžiamas subsidiarumo principas. Nuostatomis taip pat aiškiai viršijama tai, ko reikia atliekant paprastą 
derinimą su SESV.
35 straipsnio 3 dalies a punktas, 35 straipsnio 3 dalies b punktas, 35 straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktis turi būti 
išbraukti, o V priedo A skirsnio H! punktas, V priedo A skirsnio IV punktas, V priedo 8 dalies III punktas ir 
V priedo C skirsnio IV punktas turi būti performuluoti išlaikant pradinį Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 tekstą.

Išvada

Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų 
organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos, (vieno bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas) siekiama susilpninti valstybių narių poziciją sprendimų priėmimo procese. Juo 
Europos Komisijai suteikiama per daug įgaliojimų priimti deleguotus aktus; pasiūlyme yra tam tikrų nuostatų, 
kurios nesuderinamos su subsidiarumo principu. »

Deputatų Rūmai rezoliuciją priėmė 2011 m. kovo 8 d. viešame posėdyje.
Generalinis sekretorius Pirmininkas

Claude Frieseisen Laurent Mosar


